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Busko – Zdrój, ………… 2015 r. 
 

Opis  przedmiotu zamówienia 
pn.: usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci  

uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Busku – Zdroju  
Oddział Zamiejscowy z siedzibą w Kołaczkowicach. 

 
1. Zamówienie obejmuje: przygotowanie, dostawę i wydawanie gotowych trzech posiłków dzien-

nie: śniadanie, obiad i podwieczorek, dla 28 dzieci w wieku 3 – 4 lat, uczęszczających do Pub-
licznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju Oddział Zamiejscowy z siedzibą w Kołaczkowi-
cach, zwanego dalej Przedszkolem, w okresie: od 3 sierpnia 2015 r. do 29 lipca 2016 r., tj.  
w okresie 12 m-cy x 22 dni ≈ 264 dni (przy założeniu średnio 22 dni roboczych w m-cu). 

2. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. 
3. Zamawianie odpowiedniej ilości posiłków będzie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem 

składanym na kolejny dzień, telefonicznie przez upoważnionego pracownika Przedszkola do 
godz. 1500 dnia poprzedzającego. 

4. Tygodniowy jadłospis układa Zleceniobiorca i nie później niż na 3 dni przed planowaną realiza-
cją przedstawia do zatwierdzenia Publicznemu Przedszkolu Nr 3 w Busku – Zdroju, zwanemu 
dalej Zleceniodawcą, reprezentowanemu przez Dyrektora. 

5. Dzienne zestawy żywieniowe mają być różnorodne i niepowtarzalne, powinny obejmować da-
nia mięsne, półmięsne, nabiałowo – mleczne oraz jarskie, jak również uwzględniać urozmaice-
nia posiłków ze względu na sezonowość i święta.  

6. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zleceniodawcę będą wiążące dla Zlecenio-
biorcy. 

7. Na jadłospisie winna widnieć gramatura oraz kaloryczność posiłków. 
8. Dzienny jadłospis obejmuje: 

1) śniadanie: potrawy mleczne, płatki i mlekopochodne, kanapka, herbata z cytryną, 
2) obiad: I danie: zupa, II danie: ziemniaki (zamiennie: ryż, kasza, kopytka itp.), dania mięsne 

np. sztuka mięsa, kotlet mielony, pulpety, udko kurczaka, kotlet schabowy, filet drobiowy, 
bitki wołowe, gulasz itp., ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp., surówka, kompot, 

3) podwieczorek: kanapka lub słodka bułka (ciasto), desery mleczne, owoce (w tym sezono-
we), herbata lub napój mleczny. 

9. Posiłki mają być dostarczane w następujących godzinach: 
1) śniadanie: 900 – 930 . 
2) obiad i podwieczorek: 1200 – 1230. 

10. Posiłki winny być przygotowywane i dostarczane w najwyższym standardzie, na bazie produk-
tów najwyższej jakości i bezpieczeństwa, zgodnie z normami HACCP oraz zbiorowego żywie-
nia i wymogami sanitarno – epidemiologicznymi, z uwzględnieniem bardzo istotnego zastrze-
żenia: są to posiłki dla bardzo małych dzieci i muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez 
Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 4 lat oraz być zgodne z obo-
wiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywności i Żywienia.  

11. Posiłki winny być wykonane z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant 
czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.) z gwarancją świeżości 
artykułów i produktów. Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie). 

12. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczania posiłków na własny koszt, w specjalistycz-
nych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożo-
nych posiłków. Pojemniki i termosy muszą być szczelnie zamykane.  
Temperatura dla dań gorących podczas wydawania posiłków dzieciom winna wynosić co naj-
mniej 63 stopnie Celsjusza. Odbiór dostarczonych posiłków potwierdzony będzie każdorazowo 
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protokołem ich dostarczenia, z wyszczególnieniem ilości dostarczonych posiłków i podpisem 
upoważnionego pracownika Przedszkola. 

13. Posiłki mają być podawane w naczyniach ceramicznych (talerze, półmiski, kubeczki itp.). 
14. Posiłki nie mogą być podawane w naczyniach jednorazowych. 
15. Zleceniobiorca ma obowiązek pobierania oraz przechowywania próbek dostarczonych posił-

ków w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 72 godzin od dnia pobrania 
próbek.  

16. W przypadku wyjazdu dzieci na wycieczkę Zleceniobiorca ma obowiązek, w ramach środków 
przeznaczonych na wyżywienie, przygotowania tzw. suchego prowiantu. Zleceniodawca bę-
dzie informował Zleceniobiorcę o planowanych wycieczkach telefonicznie z 3-dniowym wyprze-
dzeniem. 

17. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokon-
sumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki z danego dnia będą zabierane po obiedzie. 

18. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:  
1) 55.52.31.00 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych, 
2) 55.52.40.00 – Usługi dostarczania posiłków do szkół. 

19. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Zleceniobiorcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP; (obowią-

zuje potwierdzenie oświadczeniem), 
2) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy PZP (obowiązuje potwier-

dzenie oświadczeniem) 
3) nie zalegają z opłaceniem podatków (obowiązuje potwierdzenie oświadczeniem). 
4) nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (obowiązuje 

potwierdzenie oświadczeniem), 
5) zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę o podobnym 
charakterze w obiektach żywienia zbiorowego o wartości usług co najmniej 50 000,00 zł 
brutto,  

6) przedstawią zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kon-
troli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

7) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do realizacji zadania (w tym posiadającymi odpowiednie badania le-
karskie i sanitarno – epidemiologiczne) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania za-
mówienia, 

8) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gos-
podarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 tys. zł (obowią-
zuje kopia polisy), 

9) przedstawią koszt realizacji zadania wynikający z norm HACCP.  
20. Zleceniodawca, w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej  ceny realizacji zadania, 

może zwrócić się do Zleceniobiorcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczą-
cych elementów ceny, mających wpływ na jej wysokość. 

 


